






                  ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข              ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
             จังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 64/2564 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564        การขยายระยะเวลาการปิดและควบคุมสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)  

 
กิจการ/กิจกรรม                                                

สถานที่ตามข้อ 2 ของประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับท่ี 64/2564 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564        การขยายระยะเวลาการปิดและควบคุมสถานที่เป็นการชั่วคราว
(เพิ่มเติม)  

 2.1 สวนสาธารณะ ลานพ้ืนที่
กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออก
ก าลังกายกลางแจ้ง สนามกีฬา 
และสนามแข่งขันกีฬา  

 

1) ให้สถานที่ดังกล่าวเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. 
2) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นออกก าลังกาย พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังจากการจัด

กิจกรรม และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
3) ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณาก าหนดมาตรการลดเวลาในการใช้บริการให้

สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และห้ามท ากิจกรรมที่มีรวมกลุ่มเกินก ว่า 5 คนขึ้นไปและต้องไม่มีผู้ชมมา
ชุมนุมกันหรือการแข่งขันในสถานที่ดังกล่าว 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ และจัดให้มีพ้ืนที่รอคิวที่มี
ที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร 

5) ให้ผู้รับผิดชอบสถานที่จัดให้มีการจัดสถานที่ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคท่ีเพียงพอ 
6) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับพนักงานให้บริการ และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ 
7) ให้ใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ หมอชนะ หรือรายงานตัวตามแนวทางที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูลประกอบการสอบสวนโรค

อย่างมีประสิทธิภาพ 
8) ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ สามารถพิจารณาปิดสถานที่ดังกล่าวได้ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  
9) ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติและค าเตือนในการใช้บริการ หรือการจัดให้มีเสียงหรื อ 

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ 
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 2.2 สนามกอล์ฟ หรือสนาม
ฝึกซ้อมกอล์ฟ   

 

1) ให้เปิดบริการได้ โดยปิดบริการในส่วนของคลับเฮาส์ และให้ผู้รับบริการและพนักงาน สวนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  
2) ให้ยื่นค าขอประเมินความพร้อมก่อนเปิดให้บริการต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี 
3) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณาก าหนดมาตรการลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลัก โดยถือหลัก

หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และห้ามท ากิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเกินกว่า 5 คนข้ึนไป 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ และจัดให้มีพ้ืนที่รอคิว    

มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร 
5) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ผู้รับผิดชอบสถานที่จัดให้มีการ

จัดการสถานที่ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคท่ีเพียงพอ  
6) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับพนักงานให้บริการ และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ 
7) ให้ใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ หมอชนะ หรือรายงานตัวตามแนวทางที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูลประกอบการสอบสวนโรค

อย่างมีประสิทธิภาพ 
8) ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ สามารถพิจารณาปิดสถานที่ดังกล่าวได้ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด  

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  
9) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติ การจัดให้มีเสียงหรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ และค าเตือนในการใช้บริการตามมาตรการ 
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 2.3 สถานที่ส าหรับถ่ายภาพยนตร์ 
โฆษณา หรือสถานที่ท ากิจกรรมใน
ลักษณะเดียวกัน   

 

1) ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ ยื่นค าขอด าเนินการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอเพ่ือประเมินความพร้อม และเสนอ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี (ส าหรับสถานที่ที่ด าเนินการเป็นการประจ า ให้ยื่นค าขอในครั้งแรก และ
เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ ก าหนด ) 

2) ให้ควบคุมคณะท างานหน้าฉากและทุกแผนก รวมกันไม่เกิน 50 คน และจะต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ 
3) ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และให้นักแสดงสวมก่อนเข้าและออกจากฉาก 
4) ให้ควบคุมมิให้เกิดความแออัด หรือพิจารณาก าหนดมาตรการลดเวลาในการด าเนินการให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ

สัมผัสระหว่างกัน และให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หรือย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการ 
5) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัส อาทิ จอมอนิเตอร์ กล้อง ขาตั้ง คันบังคับ วิทยุสื่อสาร ไมโครโฟน ไมค์บูม ฯลฯ ทั้งก่อนและหลังการใช้ งาน 

และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ผู้รับผิดชอบสถานที่จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ และจัดให้มี
ระบบระบายอากาศท่ีดีภายในอาคาร หรือหลีกเลี่ยงการถ่ายท าในสถานที่อับอากาศ 

6) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด และจัดช่องทางเข้าออกกองถ่ายทางเดียว 
7) ให้ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ หรือรายงานตัวตามแนวทางที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูลประกอบการสอบสวนโรค

อย่างมีประสิทธิภาพ 
8) ให้ลงทะเบียนผู้เข้าพ้ืนที่ ควบคุมการเดินทาง หากเดินทางโดยรถตู้ให้นั่งแถวละ 2 คน ห้ามนั่งติดกัน ท าความสะอาดรถก่อน-หลังใช้งาน และ

ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
9) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติ การจัดให้มีเสียงหรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ และค าเตือนในการใช้บริการตามมาตรการ 
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 2.4 สถานประกอบกิจการประเภท 
บ่อตกกุ้ ง  บ่อตกปลา ซึ่ ง เปิดให้
ประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการ 

1) ห้ามจ าหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด 
2) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขา และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
3) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
4) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคท่ีเพียงพอ 
5) ห้ามมิให้จัดกิจกรรมการแข่งขัน หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย อันเป็นการรวมคนจ านวนมากซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
6) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนในพ้ืนที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร และควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วม
กิจกรรม โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน รวมทั้งพิจารณาเพ่ิมพ้ืนที่ทางเดิน (walk way) ให้มีสัดส่วนมากขึ้น 
7) ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้ประกอบกิจการ ด าเนินการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด  
8) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิว และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ รวมถึงเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ
ก าหนด เช่น หมอชนะ ไทยชนะ 
9) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้า  
พ้ืนที่และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรั บผิดชอบ 
กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 
10) กรณีตรวจพบมีการฝ่าฝืนมาตรการป้องกัน และควบคุมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ มีอ านาจเข้าตรวจสอบ แนะน า สั่งให้แก้ไขภายในก าหนดเวลา และกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอมีอ านาจพิจารณาสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว 

 

 
 


